Obec Nebanice
Zastupitelstvo obce Nebanice
Obecně závazná vyhláška obce Nebanice č. 2/2020,

K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Zastupitelstvo obce Nebanice se na svém zasedání dne 19. 5. 2020 usnesením č. 51
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je
1. volné pobíhání psů
2. dodržování klidu o nedělích a ve státem uznaných dnech pracovního klidu
3. stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.
Čl. 2
Vymezen základních pojmů
1. Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1
2. Volným pobíháním psů se rozumí stav, kdy pes není veden na vodítku nebo není
přenášen ve vhodném zavazadle (přepravce).
3. Průvodcem psa se rozumí jeho držitel nebo osoba, jíž držitel psa svěřil do dočasného
opatrování.
4. Zařízení a přístroje způsobující hluk jsou sekačky na trávu, řetězové pily, kotoučové
pily, motorové kosy a jiné podobné.
5. Území obce je území skládající se z katastrálního území Nebanice, Hartoušov,
Vrbová a Hněvín.
Čl. 3
Zákaz a omezení činností na území obce
1. Na vymezeném území obce je zakázáno volné pobíhání psů. V příloze č. 1 této
závazné vyhlášky jsou uvedeny jednotlivé parcely kde je průvodce psa povinen vést
psa na vodítku či jej přenášet ve vhodném zavazadle (přepravce).
V příloze č. 2 této závazné vyhlášky jsou uvedeny parcely ve vymezeném území
obce, kde je dovoleno volné pobíhání psů. Volné pobíhání psů na těchto pozemcích
je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem průvodce psa.
.

dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že: „Dobou
nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou
vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné
akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního
klidu dodržována“
1

2. Na území obce je každý povinen se zdržet o nedělích a ve státem uznaných dnech
pracovního klidu v době od 12:00 hod. do 06:00 hod. následujícího dne veškerých
prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobující hluk.
Čl. 4
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována:
a) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu konání tradiční akce „Stavění máje“
b) v noci ze dne konání tradiční akce „Souboj kotlíkových gulášů“ na den následující konané
jednu noc v měsíci dubnu
c) v noci ze dne konání tradiční akce „Rodinný den“ na den následující konané jednu noc
ze soboty na neděli v měsících květnu nebo červnu
d) v noci ze dne konání tradiční akce „Závody spřežení“ na den následující konané jednu
noc ze soboty na neděli v měsících červen, červenec, srpen
e) v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku.
2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených odstavci 1 tohoto článku obecně
závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem v kalendáři kulturních akcí a na úřední
desce minimálně 5 dnů před datem konání.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1.

Nabitím účinnosti této závazné vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,
2/2012 a 1/2015.

2.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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Vyvěšeno na úřední desce dne:21. 5. 2020
Sejmuto z úřední desky dne:

_________________________________________________________________________

